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Introduction
This chapter features grammar exercises in three levels. After the first reading of the chapter, try
levels 1 and 2. In a few weeks, after you've had a chance to finish the book, you can return to this
chapter to complete the level 3 exercises.
The exercises are useful to test your understanding of the explanations in Chapter 8.
In nearly all the exercises, you have to choose a word or part of a word from the lists under
"Vorteroj" or "Vortoj".
Answers to the exercises are found at the end of the chapter.
(The exercises were originally written for lernu.net.)

Vortklasoj / Word classes
Level 1
Vorteroj: a, o, i, e
1) Grand__ dom__ .
2) Grand__ jun__ knab__ .
3) Mi kuras rapid__ .
4) Mi povas skrib__ .
5) La grand__ knab__ estas hejm .

= A big house.
= A big, young boy.
= I run quickly.
= I can write.
= The big boy is at home.

Level 2
Vorteroj: o, i, a, e
1) La grand__ dom__ estas apart__ bel__ .
2) Kiom rapid__ vi kutim__ kuras?
3) Pens__ estas neces__ .
4) La tut__ grup__ estas tut__ konfuzit__ .
5) Li scias kiel kuir__ ĉin__ .

= The big house is especially beautiful.
= How quickly do you usually run?
= It is necessary to think.
= The whole group is quite confused.
= He knows how to cook Chinese.

Level 3
Vorteroj: _ , e, is, a, o
1) Ŝi__ tre long__ vojaĝ__ al sia malnov__ amik__ .
= She traveled very far to her old friend.
2) Ŝi__ vojaĝ__ al ŝi__ malnov__ amik__ estis tre long__ .
= Her voyage to her old friend was very long.
3) En lund__ ni long__ diskut__ kun li.
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= On Monday we discussed with him at length.
4) Lund__ ni__ diskut__ kun li estis long__ .
= On Monday our discussion with him was long.
5) Mi__ amik__ parol__ kun li per telefon__ .
= I amicably spoke with him by telephone.
6) Mi__ telefon__ parol__ kun mia amik__ . = I spoke by telephone with my friend.
7) Mi__ telefon__ parol__ kun li estis amik__ .
= My telephone conversation with him was friendly.

Pluralo / Plural
Level 1
Vorteroj: a, o, aj, oj
1) Grand dom__ .
2) Grand__ domoj.
3) La hundoj estas grand__ .
4) La dom__ estas grand__ .

= A big house
= Big houses
= The dogs are big.
= The house is big.

Level 2
Vorteroj: aj, oj, o, a
1) Plur__ grand__ dom__ .

= Several big houses.

2) Tri bird__ blu__ enflugis tra la malfermit__ fenestr__ .
= Three blue birds flew in through the open window.
3) Ĉiu__ hom__ estas unik__ .

= Each person is unique.

4) Neniu el la infan__ estas mi__ .

= None of the children is mine.

5) Mult__ malnov__ libr__ estas interes__ . = A lot of old books are interesting.
6) Ki__ estis la respond__ ?

= What were the answers like?

7) Ni ambaŭ estas feliĉ__ .

= We both are happy.

8) Li kaj li__ fil__ estas same alt__ .

= He and his son are of the same height.

Level 3
Vorteroj: a, aj, o, oj
1) Ili dum kelk__ tag__ estis okupit__ .

= For a few days they were busy.

2) Vi estas tre interes__ hom__ .

= You are very interesting people.

3) Mi havas malmulte da mon__ .

= I have little money.

4) Ŝi__ pantalon__ estas ruĝ__ .

= Her pants are red.

5) Unu el la knabin__ estis konat__ al mi, sed du ali__ nekonat__ .
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= One of the girls was known to me, but two others were unknown.
6) La tabl__ kaj la seĝ__ estas tre malnov__ . = The table and the chair are very old.
7) La loĝant__ de tiu dom__ ne estas agrabl__ .

= The inhabitants of that house aren't nice.

Objekto / Object
Level 1
Vorteroj: ajn, o, ojn, on, a, an
1) La hund__ vidas la knab__ .
2) La hund__ vidas la knab__ .
3) La knab__ havas bel__ hund__ .
4) La kat__ vidas grand__ hund__ .

= The dog sees the boy.
= The boy sees the dog.
= The boy has a nice dog.
= The cat sees a big dogs.

Level 2
Vorteroj: a, ojn, an, oj, on, aj, o, ajn
1) La infan__ la patrin__ serĉis.

= The mother was looking for the child.

2) Mult__ hom__ venis al la dom__ .

= A lot of people have come to the house.

3) Ĉu bel__ estas la flor__ , kiujn vidis la virin__ ?

= Are the flowers that the woman saw nice?

4) La dom__ estas bel__ , sed bezonas nov__ fenestr__ .
= The house is nice, but it needs new windows.
5) Bon__ ide__ havas mi!

= I have a good idea!

Level 3
Vorteroj: oj, ojn, an, _, o, on, n, a
1) Mi skribis al li tri leter__ .

= I wrote three letters to him.

2) Mi pensas, ke tiu sinjor__ estas tre agrabl__ . = I think that that gentleman is very pleasant.
3) Mi vidis tre agrabl__ sinjor__ .

= I saw a very pleasant gentleman.

4) En ŝi__ apartament__ estas tri ĉambr__ .

= In her apartment, there are three rooms.

5) Ki__ estas en la tri__ ĉambr__ ?

= What is in the third room?

6) Ki__ diris la knab__ ?

= What did the boy say?

7) Ki__ estas la veter__ ?

= How is the weather?

8) Ki__ muzik__ vi ŝatas?

= What kind of music do you like?

9) Mi__ li__ vidis, sed li__ mi__ ne vidis.

= I saw him, but he didn't see me.

10) Mi__ li__ vidis, sed mi__ li__ ne vidis.

= He saw me, but I didn't see him.
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Komparado / Comparison
Level 1
Vortoj: ol, plej, pli, malplej, malpli
1) ______ granda hundo.
2) La ______ granda hundo.
3) La ______ granda hundo.
4) ______ granda hundo.
5) La hundo estas ______ granda ______ la kato.
6) La kato estas ______ granda ______ la hundo.

= A bigger dog.
= The least large dog.
= The biggest dog.
= A smaller dog.
= The dog is bigger than the cat.
= The cat is smaller than the dog.

Level 2
Vortoj: ol, plej, malplej, pli, malpli
1) La bela virino estas ______ bela ______ vi.
= The most beautiful woman is more beautiful than you.
2) Mi ŝatas tiun libron ______ tiun.

= I like that book more than that (other) one.

3) Tio okazas ______ ofte nuntempe.

= That happens less often nowadays.

4) ______ li vi certe ______ lertas.

= You are definitely smarter than he.

5) ______ gravas, ke vi memoru tion.

= It's most important that you remember that.

6) La ______ granda insekto estas nevidebla.

= The smallest insect is invisible.

Level 3
Vorteroj: ol, pli, plej
1) Li ______ bone komprenas tion ______ lia frato.
= He understands that better than his brother does.
2) El ĉiuj fruktoj mi ______ ŝatas bananojn.
3) Li estas la ______ alta sur la foto.

= Out of all fruits, I like bananas the most.

= He is the tallest in the photo.

4) Mi ______ bone komprenas lin ______ lian fraton.
= I understand him better than I understand his brother.
5) Ni devas iri ______ rapide.

= We must go faster.

Posedo / Possession
Level 1
Vortoj: de, ies, mia
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1) La hundo ___ mi.
2) ___ hundo.
3) ___ hundo.
4) La hejmo ___ ___ hundo.

= My dog.
= Someone's dog.
= My dog.
= My dog's home.

Level 2
Vortoj: kies, ŝia, ilia, de, mia
1) ____ kato estas pli juna ol ____ .

= Her cat is younger than mine.

2) La urbo ____ mia patro estas malgranda.

= My father's town is small.

3) ____ forko estas tiu?

= Whose fork is that?

4) Ĉu vi sciis, ke ____ domo iam estis la domo ____ ____ onklo?
= Did you know that their house had once belonged to my uncle?

Level 3
Vorteroj: mia, via, ilia, ŝia, nia, lia, de, ies
1) La filo _____ _____ najbaro estas amiko _____ _____ filino.
= His neighbor's son is a friend of her daughter.
2) Mi tralegis libron _____ _____ amiko.

= I read through my friend's book.

3) Ĉu _____ domo estas pli granda ol _____ domo?

= Is your house bigger than our house?

4) _____ hundo estas tre amika.

= Their dog is very friendly.

5) Mi trovis _____ monujon.

= I found someone's wallet.

Pronomoj / Pronouns
Level 1
Vortoj: ni, ĝi, ili, vi, mi, ŝi, li
1) ____ pensas pri ____ . = I think about you.
2) ____ pensas pri ____ . = You think about them.
3) ____ pensas pri ____ . = She thinks about me.
4) ____ pensas pri ____ . = We think about him.
5) ____ pensas pri ____ . = I think about it.
6) ____ pensas pri ____ . = She thinks about him.

Level 2
Vortoj: mia, via, vi, ŝia, ilia, ŝi, nia, oni, lia, sia, mi, ili, si, ĝi, li, ni
1) ____ estas ____ najbaro.

= You are my neighbour.

2) ____ pensas pri ____ edzo.

= She's thinking about her (someone else's) husband.
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3) ____ promenas kun ____ amiko.

= He's walking with his (someone's else) friend.

4) ____ staras antaŭ ____ .

= They are standing in front of me.

5) ____ parolas pri ____ mem.

= People talk about themselves.

6) ____ venis per ____ aŭto.

= We came in our car.

7) ____ amikino trovis tion en ____ poŝo.

= Your friend has found that in her (own) pocket.

8) ____ staras malantaŭ ____ domo.

= It's standing behind their house.

Level 3
Vorteroj: lia, nia, ŝi, vi, ilia, mi, sia, oni, via, si, li, ili, ŝia, mia
1) ____ kaj ____ edzino estis ĉe .

= He and his wife were at my place.

2) ____ kun ____ edzino venis al .

= He went with his wife to her.

3) ____ kun ____ ofte diskutas pri ____ laboro.

= I often discuss our work with her.

4) Antaŭ ____ ____ ekvidis longan serpenton.

= They noticed a long snake in front of them.

5) ____ frato kaj ____ fratino estas bonaj amikoj.

= Her brother and my sister are good friends.

6) Ĉu ____ kun ____ amiko loĝas en ____ domo? = Do you live with your friend in their house?
7) ____ ofte parolas pri tio.

= One often speaks of that.

Verboformoj / Verb forms
Level 1
Vorteroj: os, is, i, u, us, as
1) Mi est__ silenta.
2) Mi est__ silenta.
3) Mi est__ silenta.
4) Mi volis__ est__ silenta.
5) Mi dir__ : "Est__ silenta!"

= I am silent.
= I will be silent.
= I was silent.
= I wanted to be silent.
= I would say: "Be silent!"

Level 2
Vorteroj: us, os, as, u, is, i
1) Mi vol__ labori.

= I want to work.

2) Li pet__ , ke mi est__ singarda.

= He requested, that I be careful.

3) Mi ven__ al vi, kiam vi fin__ manĝ .

= I'll come to you, when you've finished eating.

4) Ĉu ni morgaŭ ir__ tien?

= Should we go there tomorrow?

5) Kiam mi est__ juna, mi labor__ multe.

= When I was young, I worked a lot.
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6) Ŝi dir__ , ke est__ bone far__ tion.

= She said that it would be good to do that.

7) Bonvol__ ferm__ la pordon!

= Please close the door!

8) Lern__ diligente!

= Learn diligently!

Level 3
Vorteroj: i, is, as, us, os, u
1) Mi petis, ke ŝi ven__ .

= I asked that she come.

2) Mi esper__ ke ŝi ven__ .

= I hope that she will come.

3) Ĉu ni ir__ al tiu homo, kiun ni renkont__ hieraŭ?
= Should we go to that person, who we met yesterday?
4) Bonvol__ dir__ vian nomon!

= Please say your name!

5) Est__ bone, se vi pov__ vizit min.

= It would be good, if you could visit me.

6) Lern__ lingvojn est__ ŝia hobio.

= Learning languages is her hobby.

Adverboj / Adverbs
Level 1
Vorteroj: e, a
1) Mi estas rapid__ .
2) Mi kuras rapid__ .
3) Mi estas hejm__ .
4) Estis hejm__ etoso.
5) Nokt__ dormo.
6) Mi dormas nokt__ .

= I am quick.
= I run quickly.
= I am at home.
= There was a homey atmosphere.
= A night's sleep.
= I sleep at night.

Level 2
Vorteroj: jen, plu, nun, tro, apenaŭ, ĵus, preskaŭ, almenaŭ, ankoraŭ, tuj, jam
1) Li diris ______ kelkajn vortojn.

= He said some more words.

2) Mi ______ diris al ŝi, ke mi ne povas veni.

= I've already told her that I can't come now.

3) Ili ne volas ______ lerni tion.

= They don't want to learn that any more.

4) Ŝi ______ konas lin.

= She hardly knows him.

5) Ili ______ parolis pri tio.

= They have just talked about that.

6) Li ______ venos.

= He will come right away.

7) Ĉu vi ______ provis fari tion?

= Have you at least tried to do that?

8) Ŝi ______ ĉiam estis kun li.

= She's almost always with him.
8 el 19

Libera Esperanto-Libro / Ĉapitro 10 / Gramatikaj ekzercoj

9) La pordo estis ______ malalta.

= The door was too low.

10) ______ estas via pomo.

= Here's your apple.

Level 3
Vorteroj: apenaŭ, baldaŭ, preskaŭ, ankoraŭ, for, hieraŭ, tre, morgaŭ, eĉ, jam, nur
1) ______ mi estos ______ de mia hejmo.

= Very soon I will be away from my house.

2) Hieraŭ mi ______ ne sciis pri tio.

= I didn't even know about that yesterday.

3) Ŝi povos viziti min ______ .

= She can visit me only tomorrow.

4) Li ______ ne scias tion.

= He still doesn't know that.

5) Ni ______ povis kompreni lin.

= We could hardly understand him.

6) Ili ______ atingis tion.

= They have almost reached that already.

Prepozicioj / Prepositions
Level 1
Vortoj: ĉe, al, kun, por, dum, en, sen, el, pri
1) Mi iras ____ vi.
= I'm going to you.
2) Mi iras ____ via domo.
= I'm walking around in your house.
3) Mi sidas ____ komputilo.
= I'm sitting at a computer.
4) Mi iros ____ vi.
= I'll go with you.
5) Mi eniris ____ manĝi.
= I went in to eat.
6) Mi pensos ____ vi.
= I'll think about you.
7) Mi iras ____ vi.
= I'm going without you.
8) Mi iras ____ la domo.
= I'm going out of the house.
9) Mi iris ____ tri minutoj.
= I went for three minutes.

Level 2
Vortoj: da, ĉe, preter, trans, de, tra, ekster, kontraŭ, pri, por, pro, je, per
1) Ni parolis ______ Esperanto.

= We spoke about Esperanto.

2) Hieraŭ ______ mi estis multe homoj.

= Yesterday there were many people at my place.

3) Li ______ sia aŭto veturis mi.

= He drove past me with his car.

4) Ĝi estas ______ la domo.

= It is outside of the house.

5) ______ li ŝi perdis laboron.

= On account of him she lost work.

6) Iliaj domoj staras unu ______ la alia.

= Their houses stand against each other.

7) Ni veturis ______ la ponton.

= We travelled over the bridge.
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8) Mi rigardas ______ la fenestro.

= I look through the window.

9) Li foriris ______ mi ______ la tria horo.

= He left my place at three o'clock.

10) Mi ne havas tempon ______ tio.

= I don't have time for that.

Level 3
Vorteroj: apud, super, sur, anstataŭ, antaŭ, inter, ĉirkaŭ
1) ______ labori ŝi dormas.

= Instead of working, she is sleeping.

2) ______ la tablo staras foto kaj ______ ĝi kuŝas pomo.
= A photograph stands on the table, and next to it there lies an apple.
3) ______ la domo staras arbo.

= A tree stands in front of the house.

4) Li sidas ______ mi kaj ŝi.

= He is sitting between me and her.

5) Mi nenion vidas ______ mi.

= I don't see anything around me.

6) ______ la rivero estis nebulo.

= Over the river there was fog.

Direkto / Direction
Level 1
Vorteroj: e, o, on, en
1) Mi estas hejm__ .
2) Mi iras hejm__ .
3) Mi iras en urb__ .
4) Mi iras en urb__ .
5) Mi iras urb__ .

= I'm at home.
= I'm going home.
= I'm walking in the city.
= I'm going in a town.
= I'm going to town.

Level 2
Vorteroj: n, _
1) Li foriris en sia __ ĉambro __ .

= He went away into his (own) room.

2) Li iras en via __ domo __ .

= He's going into your house.

3) Mi metis tion sur via__ tablo__ .

= I've put that onto your table.

4) Sub la granda__ tegmento__ staras multaj homoj.
= A lot of people are standing under the big roof.
5) Li iras en via__ domo__ .

= He is going (walking around) in your house.

6) Pro la pluvo ili kuris sub la granda__ tegmento__ .
= Because of the rain they ran under the big roof.
7) De kie__ vi venas kaj kie__ vi iras?

= Where do you come from and where are you going to?
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8) Mi estis en la urbo__ kaj iris poste ekster ĝi__ . = I was in the town and then went out of it.
9) Tio kuŝas sur via__ tablo__ .

= That is lying on your table.

10) Li venis el sia__ ĉambro__ .

= He came out of his room.

11) Li foriris tie__ por rigardi, kio tie__ okazas. = He went there to see what's happening there.

Level 3
Vorteroj: _, n
1) Tio kuŝas antaŭ miaj__ piedoj__ .

= That is lying in front of my feet.

2) Tiu muso forkuris sub la lito__ .

= That mouse escaped (to) under the bed.

3) Li foriris ekstere__ .

= He went outside.

4) Ekstere__ estas tre varme.

= It is very warm outside.

5) Metu ĉapon sur la kapo__ .

= Put a hat onto the head.

6) Sur lia__ kapo__ estas bela ĉapo.

= On his head there is an attractive hat.

Numeralo / Numbers
Level 1
x) cent tridek du
x) dek kvin
1) ducent dek ok
2) tridek sep
3) kvarcent kvindek naŭ
4) sescent tri
5) sepdek
6) cent unu
7) mil okcent sepdek ses

= 132
= 15
= ______
= ______
= ______
= ______
= ______
= ______
= ______

Level 3
x) 132
x) 15
1) 963
2) 12
3) 1694
4) 40
5) 280
6) 677
7) 3003

= cent tridek du
= dek kvin
= ______________________
= ______________________
= ______________________
= ______________________
= ______________________
= ______________________
= ______________________
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Demandoj / Questions
Level 1
Vorteroj: kio, kiel, kiam, ĉu
1) ____ estas tio?
= What's that?
2) ____ vi komprenas?
= Do you understand?
3) ____ vere?
= Really?
4) ____ okazis tio?
= When did that happen?
5) ____ okazis tio?
= How did that happen?

Level 2
Vorteroj: kia, kiom, kiel, kiam, kio, ĉu, kial, kion, kies, kiu, kie
1) _____ vi scias tion?

= Do you know that?

2) _____ vi serĉas?

= What are you looking for?

3) _____ estas tiu skribilo?

= Whose pen is that?

4) _____ interesas vin?

= What interests you?

5) _____ promenis kun vi?

= Who was walking with you?

6) _____ vi ne venis al mi?

= Why didn't you come to me?

7) _____ vi dormis hodiaŭ?

= How did you sleep today?

8) _____ homo li estas?

= What kind of person is he?

9) _____ aŭto estas via?

= Which car is yours?

10) _____ estas via naskiĝtago?

= When is your birthday?

11) _____ vi loĝas?

= Where do you live?

12) _____ da homoj estas en via grupo?

= How many people are there in your group?

Level 3
Ekzemploj / Examples:
1) Mi havas grandan hundon.

Kiu havas grandan hundon?

2) Mi havas grandan hundon.

Kian hundon mi havas?

3) Mi havas grandan hundon .

Kion mi havas?

Faru mem / Try yourself:
1) Ŝi serĉas bluan krajonon .

______ ŝi serĉas?

2) Ŝi serĉas bluan krajonon.

______ serĉas bluan krajonon?

3) Ŝi serĉas bluan krajonon

______ krajonon ŝi serĉas?
12 el 19

Libera Esperanto-Libro / Ĉapitro 10 / Gramatikaj ekzercoj

4) Morgaŭ estos lia naskiĝtago. ______ estos lia naskiĝtago?
5) Morgaŭ estos lia naskiĝtago. ______ naskiĝtago estos morgaŭ?
6) Morgaŭ estos lia naskiĝtago . ______ estos morgaŭ?

Negacio / Negation
Level 1
Ekzemploj:
1) Mi vidas ilin.
2) Mi vidas ilin .
3) Mi vidas ilin.
Faru mem:
1) Ŝi volas dormi .
2) Ŝi volas dormi.
3) Ŝi volas dormi.
4) Li donis al mi pomon.
5) Li donis al mi pomon .
6) Li donis al mi pomon.
7) Li donis al mi pomon.

Ne mi vidas ilin.
Mi vidas ne ilin.
Mi ne vidas ilin.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Level 2
Vortoj: nenie, neniom, nenies, neniel, neniu, neniam, nenio
1) Mi ________ estis en alia lando.

= I have never been in another country.

2) ________ li povis helpi al ŝi.

= He could not help her in any way.

3) Hodiaŭ ŝin ________ vizitis.

= Today nobody visited her.

4) Esperanto estas ________ propraĵo.

= Esperanto is nobody's possession.

5) Ili parolis pri ________ interesa.

= They spoke of nothing interesting.

6) ________ estas tiel bele.

= Nowhere is it so beautiful.

7) Mi havas ________ da amikoj.

= I have no friends at all.

Level 3
Vorteroj: nenio, nek, neniam, ne
1) Mi _______ povas _______ helpi.

= I couldn't not help.

2) Li _______ aŭdis pri Esperanto.

= He never heard about Esperanto.

3) Ŝi konas _______ vin, _______ lin.

= She knows neither you, nor him.
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4) Mi _______ volas tion.

= I don't want that.

5) Hieraŭ okazis _______ interesa.

= Yesterday nothing interesting happened.

Participo / Participle
Level 1
Vorteroj: ont, it, ant, int, at, ot
1) La preleg___o longe prelegas.
= The lecturer has been lecturing for a long time.
2) Preleg___e ŝi enspezas monon.
= She earns money by giving lectures.
3) La pordo estas ferm___a.
= The door is closed.
4) Malferm___e la pordon, li eniris.
= Having opened the door he went in.
5) La libro estis vend___a.
= The book was on sale.
6) Dum la ven___a jaro...
= In the year to come (next year)...
7) Tio estas decid___a afero.
= That is to be decided

Level 2
Vorteroj: ont, it, int, at, ot, ant
1) Ĉiu am___o volas esti am___o.

= Every lover wants to be loved.

2) Ili ne estas miaj kon___oj.

= They're not acquaitances of mine.

3) La montoj estas kovr___aj de neĝo.

= The mountains are covered with snow.

4) Manĝ___e li legis ĵurnalon.

= While eating he was reading a newspaper.

5) Li venis al mi tute ne atend___e.

= He came to me quite unexpectedly.

6) Far___e sian taskon, li ekdormis.

= Having done his task, he fell asleep.

7) Sur la tablo kuŝis multe da leg___aj libroj.

= There were a lot of books to read on the table.

8) Elir___e li prenis sian valizon.

= On the way out he took his suitcase.

9) Tiu ĉi loko estas jam okup___a.

= This seat is already taken.

10) Kapt___e, li forkuris.

= About to be captured, he ran away.

Level 3
Vorteroj: at, ant, int, it
1) Li estas jam forges___a.

= He is already forgotten.

2) En tiu salono estis multaj danc___aj homoj.
= In that living room there were many dancing people.
3) Ĉu li estas via am___o?

= Is he your beloved?

4) Trink___e bieron mi ekvolis danci.

= Having drunk beer, I started to want to dance.
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5) Ĉu vi estos mia lingvohelp___o?

= Will you be my language helper?

6) Mi jam estas forges___a tion.

= I have already forgotten that.

7) Li estas prezid___o de la klubo.

= He is president of the club.

Korelativoj / Correlatives
Level 1
Vortoj: nenio, kio, io, ĉio, tio
1) ____ estas ____ ?
= What's that?
2) ____ estas ____ .
= That's something.
3) ____ estas ____ .
= Everything is something.
4) ____ ne estas ____ .
= Something isn't nothing.

Level 2
Vortoj: ĉio, tiel, tiu, tio, ĉiel, kies, ties, iuj, nenies, ĉiu
1) Esperanto estas _____ propraĵo.

= Esperanto is nobody's property.

2) _____ en _____ momento ne estis _____ grava. = That wasn't that important in that moment.
3) Venis _____ personoj, kiujn mi ne konas.

= Some people that I didn't know came.

4) Ili _____ helpis al ni.

= They helped us in every possible way.

5) _____ havas sian propran guston.

= Everyone has a their own taste.

6) _____ ĉi estas tro komplika.

= All of this is too complicated.

7) Ĝi restos _____ , _____ ĝi estis ĝis nun.
= It will still belong to the one, who has possessed it up to now.

Level 3
Vorteroj: tiel, iom, neniam, tio, ĉio, tiaj, iu, kiel, kiam, ial, tiu, tiam, ies, ĉiel
1) _____ homoj _____ plaĉis al mi.

= I never liked those sorts of people.

2) _____ okazos _____ , _____ ni volas.

= Everything happens in the way that we want.

3) _____ viro _____ provis helpi min.

= Some man tried to help me in every way.

4) _____ _____ okazis ne _____ , _____ mi atendis.
= For some reason that didn't happen when I expected it.
5) Sur _____ strato dormas _____ hundo.

= Someone's dog is sleeping on that street.

6) Mi estas _____ laca.

= I am somewhat tired.
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Vortfarado / Word construction
Level 1
Vorteroj: as, e, o, a
1) Tre interes__ bildo.
= A very interesting picture.
2) Ŝi interes__ lin.
= She interests him.
3) Esperanto estas lia plej granda interes__
= Esperanto is his greatest interest.
4) Ŝi parolis tre interes__ pri si mem.
= She spoke in a very interesting way about herself.

Level 2
Vorteroj: e, os, as, o, i, is, a
1) Lia sonĝ__ estis stranga.

= His dream was strange.

2) Li sonĝ__ ion strangan.

= He dreamt something strange.

3) Lia muzik__ estas tre laŭt__ .

= His music was very loud.

4) Li muzik__ tre laŭt__ .

= He makes music very loudly.

5) Li estos silent__ tutan vesperon.

= He will be quiet for a whole evening.

6) Li silent__ tutan vesperon.

= He will be quiet for a whole evening.

7) Li sidos silent__ tutan vesperon.

= He will sit quietly for a whole evening.

8) Li planas silent__ tutan vesperon.

= He plans to be silent for a whole evening.

Level 3
Vorteroj: as, os, e, is, o, a
1) Mi ĝoj__ , ke vi vizit__ min.

= I rejoice, that you visited me.

2) Mi ĝoj__ pri via vizit__ al mi.

= I am happy about your visit to me.

3) Mi estas ĝoj__ , ke vi vizit__ min.

= i am happy, that you visited me.

4) Via vizit__ estas ĝoj__ por mi.

= Your visit is a joy to me.

5) Mi ĝoj__ atendis la okazon, kiam vi vizit__ min.
= I joyfully awaited the time, when you were going to visit me.

Afiksoj / Affixes
Level 1
Vorteroj: re, ind, an, et, in, eg, mal
1) Hodiaŭ estas ___bona vetero.
2) Mi ___venos morgaŭ.

= The weather is bad today.
= I'll come back tomorrow.
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3) Li estas krist___o.
4) Tiu libro estas leg___a.
5) Varm___as ĉi tie.
6) Mi frost___as.
7) La knab___o kantas bel___e.

= He's a Christian.
= That book is worth reading.
= It's very hot here.
= I'm a bit cold.
= The girl is singing beautifully.

Level 2
Vorteroj: iĝ, ig, ge, _, ul, ec, mal
1) ___san___o.

= patient

2) ___san___a.

= healthy

3) ___san___i.

= to make ill = to infect

4) ___san___o.

= illness, disease

5) ___jun___o.

= a young person or a young man

6) ___jun___i.

= to get old

7) ___jun___o.

= youth

8) ___jun___oj.

= young people

Level 3
Vorteroj: ar, em, estr, ad, ebl, aĵ, dis
1) Li ___sendis leterojn al diversaj landoj. = He sent out letters to various countries.
2) Nia parol___o estis tre longa. = Our conversation was very long.
3) Tio estas bona nov___o. = That is good news.
4) Nia klub___o estas tre parol___a. = Our club leader is very talkative.
5) En tiu arb___o estas mallume. = It's dark in that forest.
6) Tio ne estas manĝ___a. = That is not edible.

Respondoj / Answers
Vortklasoj
Nivelo 1: 1) a o 2) a a o 3) e 4) i 5) a o e
Nivelo 2: 1) a o e a 2) e e 3) i e 4) a o e a 5) i e
Nivelo 3: 1) _ e is a o 2) a o a a o a 3) o e is 4) e a o a 5) _ e is o 6) _ e is o 7) a a o a
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Pluralo
Nivelo 1: 1) a o 2) aj 3) aj 4) o a
Nivelo 2: 1) aj aj oj 2) oj aj a o 3) o a 4) aj o 5) aj aj oj aj 6) aj oj 7) aj 8) a o aj
Nivelo 3: 1) aj oj aj 2) aj oj 3) o 4) a o a 5) oj a aj aj 6) o o aj 7) oj o aj
Objekto
Nivelo 1: 1) o on 2) on o 3) o an on 4) o ajn ojn
Nivelo 2: 1) on o 2) aj oj o 3) aj oj o 4) o a ajn ojn 5) an on
Nivelo 3: 1) ojn 2) o a 3) an on 4) a o _ oj 5) o a o 6) on o 7) a o 8) an on 9) _ n n 10) n _ _ n
Komparado
Nivelo 1: 1) Pli 2) malplej 3) plej 4) Malpli 5) pli ol 6) malpli ol
Nivelo 2: 1) plej pli ol 2) pli ol 3) malpli 4) Ol pli 5) Plej 6) malplej
Nivelo 3: 1) pli ol 2) plej 3) plej 4) pli ol 5) pli
Posedo
Nivelo 1: 1) de 2) Ies 3) Mia 4) de mia
Nivelo 2: 1) Ŝia mia 2) de 3) Kies 4) ilia 5) de mia
Nivelo 3: 1) de lia de ŝia 2) de mia 3) via nia 4) Ilia 5) ies
Pronomoj
Nivelo 1: 1) Mi vi 2) Vi ili 3) Ŝi mi 4) Ni li 5) Mi ĝi 6) Ŝi li
Nivelo 2: 1) Vi mia 2) Ŝi ŝia 3) Li lia 4) Ili mi 5) Oni si 6) Ni nia 7) Via sia 8) Ĝi ilia
Nivelo 3: 1) Li lia mi 2) Li sia ŝi 3) Mi ŝi nia 4) si ili 5) Ŝia mia 6) vi via ilia 7) Oni
Verboformoj
Nivelo 1: 1) as 2) os 3) is 4) is i 5) us u
Nivelo 2: 1) as 2) is u 3) os os i 4) u 5) is is 6) is us i 7) u i 8) u
Nivelo 3: 1) u 2) as os 3) u is 4) u i 5) us us i 6) i as
Adverboj
Nivelo 1: 1) a 2) e 3) e 4) a 5) a 6) e
Nivelo 2: 1) ankoraŭ 2) jam nun 3) plu 4) apenaŭ 5) ĵus 6) tuj 7) almenaŭ 8) preskaŭ 9) tro 10) Jen
Nivelo 3: 1) Tre baldaŭ for 2) eĉ 3) nur morgaŭ 4) ankoraŭ 5) apenaŭ 6) jam preskaŭ
Prepozicioj
Nivelo 1: 1) al 2) en 3) ĉe 4) kun 5) por 6) pri 7) sen 8) el 9) dum
Nivelo 2: 1) pri 2) ĉe da 3) per preter 4) ekster 5) Pro 6) kontraŭ 7) trans 8) tra 9) de je 10) por
Nivelo 3: 1) Anstataŭ 2) Sur apud 3) Antaŭ 4) inter 5) ĉirkaŭ 6) Super
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Direkto
Nivelo 1: 1) e 2) en 3) o 4) on 5) en
Nivelo 2: 1) n n 2) n n 3) n n 4) _ _ 5) _ _ 6) n n 7) _ n 8) _ n 9) _ _ 10) _ _ 11) n _
Nivelo 3: 1) _ _ 2) n 3) n 4) _ 5) n 6) _ _
Numeralo
Nivelo 1: 1) 218 2) 37 3) 459 4) 603 5) 70 6) 101 7) 1876
Nivelo 2:

1) naŭcent sesdek tri 2) dek du 3) mil sescent naŭdek kvar
4) kvardek 5) ducent okdek 6) sescent sepdek sep 7) trimil tri

Demandoj
Nivelo 1: 1) Kio 2) Ĉu 3) Ĉu 4) Kiam 5) Kiel
Nivelo 2: 1) Ĉu 2) Kion 3) Kies 4) Kio 5) Kiu 6) Kial 7) Kiel 8) Kia 9) Kiu 10) Kiam 11) Kie 12) Kiom
Nivelo 3: 1) Kion 2) Kiu 3) Kian 4) Kiam 5) Kies 6) Kio
Negacio
Nivelo 2: 1) neniam 2) Neniel 3) neniu 4) nenies 5) nenio 6) nenie 7) neniom
Nivelo 3: 1) ne ne 2) neniam 3) nek nek 4) ne 5) nenio
Participo
Nivelo 1: 1) ant 2) ant 3) it 4) int 5) at 6) ont 7) ot
Nivelo 2: 1) ant at 2) at 3) it 4) ant 5) it 6) int 7) ot 8) ont 9) it 10) ot
Nivelo 3: 1) it 2) ant 3) at 4) int 5) ant 6) int 7) ant
Korelativoj
Nivelo 1: 1) Kio tio 2) Tio io 3) Ĉio io 4) Io nenio
Nivelo 2: 1) nenies 2) Tio tiu tiel 3) iuj 4) ĉiel 5) Ĉiu 6) Ĉio 7) ties kies
Nivelo 3: 1) Tiaj neniam 2) Ĉio tiel kiel 3) Iu ĉiel 4) Ial tio tiam kiam 5) tiu ies 6) iom
Vortfarado
Nivelo 1: 1) a 2) as 3) o 4) e
Nivelo 2: 1) o 2) is 3) o a 4) as e 5) a 6) os 7) e 8) i
Nivelo 3: 1) as is 2) as o 3) a ies 4) o o 5) e os
Afiksoj
Nivelo 1: 1) mal 2) re 3) an 4) ind 5) eg 6) et 7) in eg
Nivelo 2: 1) Mal ul 2) _ _ 3) Mal ig 4) Mal _ 5) _ ul 6) Mal iĝ 7) _ eĉ 8) Ge ul
Nivelo 3: 1) dis 2) ad 3) aĵ 4) estr 5) em 6) ar 7) ebl
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